
 Hampton Inn Saco

The  Hampton  Inn  Saco-Old  Orchard  Beach  is  a  beautiful,  modern  hotel  conveniently 
located at Exit 36 of the Maine Turnpike and ideally situated to be your base for business 
or pleasure. It is in the heart of the Saco- Biddeford commercial core and less than ten 
minutes to the corporate hub of South Portland. The hotel is only two miles away from the 
Old Orchard Beach with its amusement parks and recreation areas. The Atlantic Coast 
with its pristine shoreline, lighthouses and man -made recreation facilities are less than 
three miles away. Area attractions that are a short  drive from the hotel  include Palace 
Playland,  Scarborough  Downs  Track,  Sebago  Lake,  Kennebunkport,  Kittery/Freeport 
outlets and cross-country and downhill skiing. The hotel has an outdoor pool and a fitness 
center, complimentary parking, a complimentary continental breakfast with hot items and 
complimentary  scheduled  airport  transportation.  Although  the  Hampton  Inn  Saco-Old 
Orchard Beach does not have its own restaurant, there are several dining options in the 
surrounding area. There are 100 guest rooms offer views of the wooded area surrounding 
the hotel. Rooms include complimentary local calls and newspapers, work desks, in-room 
movies (fees apply), and complimentary high-speed Internet access. These rooms have 
been decorated to create a home away from home atmosphere for weary and well-rested 
guests.  Whether  you're  staying  for  business  or  pleasure,  the  Hampton  Inn  Saco-Old 
Orchard Beach has got what it takes to satisfy you. Come experience world-class service 
at a price you can afford. 

Miasto: Saco
Stan: ME - Main

 Strona internetowa pracodawcy: http://www.sacohampton-inn.com/hi/saco

Oferowane stanowisko pracy: housekeeper
Minimalna gwarantowana stawka godzinowa $8,00
Czas Pracy: 32 godzin w tygodniu
Zakwaterowanie -  zapewnione – $80,00 na tydzień
Początek pracy:
13 czerwiec 
20 czerwiec
Dodatkowe informacje: Hampton Inn oferuje stanowiska pracy dla sprzątaczy hotelowych. 
Studenci  aplikujący do pracy na tym stanowisku powinni  cechować się konwersacyjnie 
dobrym poziomem języka angielskiego, Ponadto powinni posiadać zarówno predyspozycje 
do pracy na samodzielnym stanowisku jak również w grupie
Obowiązki zawodowe będą polegać na sprzątaniu ok. 10 pokoi dziennie, i przygotowaniu 
ich na przyjęcie gości oraz wykonywaniu innych czynności asygnowanych do wykonania 
przez kierownika
Kontrakt rozpoczyna się 20 czerwca i trwa do 3 września 2007 roku
Stawka godzinowa wynosi  $  8.00 i  pracodawca oferuje  etat  w wymiarze 32  godzin  w 
tygodniu.  Prawdopodobne  napiwki.  Pracodawca  oczekuje  by  studenci  pracowali  od 
Poniedziałku do Soboty z 1 dniem wolnym. Zmiany będą trwały od rana do wczesnego 
popołudnia.   Możliwa  jest  praca  7  dni  w  tygodniu.  Stawka  za  pokój  wynosi  $4,00  a 
posprzątanie jednego pokoju zajmuje średnio ½ godziny – zazwyczaj na osobę przypada 
12 pokoi dziennie. Mieszkanie zapewnia studentom fundacja CETUSA w cenie $80,00 na 
tydzień.  Przewidziany  jest  depozyt  za  mieszkanie  płatny  z  góry  przed  przyjazdem  na 
miejsce.
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